
Kedves fény küldöttei! 
 

A cél elött álltok. A sötét felhők elhúzódnak, és hamarosan eltűnnek a horizont 
mögött. 
Ennek ellenére sokan még mindig tele vannak bizonytalansággal azzal 
kapcsolatban, hogy az egész helyzet hogyan fog alakulni. Sokan elvesztették 
egyensúlyukat, erejüket és a pozitív jövőbe vetett bizalmukat. Ezért tudatjuk itt 
még egyszer nagyon világosan veletek – és újra és újra meg fogjuk tenni: A 
pozitív jövő már elkezdődött – a pozitív jövő mindannyiótokban! 
Eljutottatok idáig, és nagy próbatételen  mentetek keresztül. Azok közületek, 
akik átmentek ezeken az életpróbákon, és továbbléptek, azok tartják fenn a 
stabil energiát ezen a bolygón. Ne adjátok fel a pozitív terveiteket és 
elképzeléseiteket az elkövetkezendő időre. Közvetlen a cél elött álltok. 
Nagyon sok sötét földönkívüli lény hagyta el már végleg a bolygótokat. Valójában 
sok sötét lény szívesen távozott, tudván, hogy a Földön való tartózkodásuk csak 
még több problémát okozna nekik. Idegen szövetségesek egész kolóniái hagyták 
el bolygót – és ezzel a pusztítás és a sötét mágia hatalmas, hatalmas mezőit 
vitték magukkal. 
Hihetetlen dolgok történtek a föld alatt is, a lábaitok alatt, szerte a bolygón. 
Számtalan föld alatti búvóhely és létesítmény már megtisztult, és most a bolygó 
belsejének regenerációja zajlik. Olyan eszközöket helyeztünk el az üres, kihalt 
folyosókon és tereken, amelyek segítenek a bolygónak megtisztulni és 
meggyógyítani leromlott belsejét. Ezek az eszközök növelik az életenergiát 
ezekben a földalatti terekben, amelyek telítettek voltak a múlt idők és 
történések borzalmas energiájával. 

Békeszerető földönkívüli bajtársainkkal együtt olyan eszközöket telepítettünk a  
Föld belső  dimenzióiba, amelyek a horror, félelem és őrület felgyülemlett 
érzelmeit más dimenziókba terelik, ahol fényenergiává alakulnak át. 
Előfordulhat azonban, hogy a bolygó lakói, akik hasonló feldolgozatlan 
érzelmeket hordoznak, rezonálnak a bolygó mélyén felszabaduló energiákkal, és 
saját lelkükben, elméjükben vagy testrendszerükben használják fel azokat. Ebben 
az esetben világítsátok át, tisztítsátok a  saját rendszereiteket. Menjetek 
bizalommal a szívetek terébe és kerüljetek kapcsolatba a forrással , spirituális 
vezetőitekkel vagy velünk, a plejádiakkal. 

A Föld belsejének regenerációs szakasza folyamatban van, ennek a szakasznak a 
befejezése után technológiáinkat a földgömb felszínére költöztetjük. Ezután azon 
fogunk dolgozni, hogy megtisztítsuk a negatív érzelmek és a sötét lények és erők 



által létrehozott manipulációs érzelmek mezőit. Ezeket a mezőket is 
megtisztítjuk és ártalmatlanná tesszük. 

Ez a megtisztulás már sok lakost segít abban, hogy jobban és könnyebben 
leváljon a manipuláció és a félelem negatív mezőiről. A pozitív alapbeállítás és 
pozitív hangulat ezután még gyorsabban és könnyebben terjed. Sok lakos újult 
erőt és reményt kap, és újult erővel megy tovább. Ezt tudjuk, mert már 
elkezdödött. És sok lakosnak, aki még mindig úgy dönt, hogy megszabadul a 
manipulatív energiáktól, most lehetősége lesz erre. Az energiamezők ezen a 
bolygón mindegyre tisztábbá válnak. Az emberek energiamezői egyre jobban 
kitisztulnak. 

Egy dologgal azonban tisztában kell lenned, és légy tudatában annak, hogy sok 
ember dolgozott össze már földönkívüli sötét lényekkel. Ezért még eltart egy 
ideig, amíg a manipuláció és a gonosz régi rendszerei láthatóan feltörnek ezen a 
bolygón. De az elavult rendszerek össze fognak omlani, és új rendszerek fognak 
megjelenni a magasabb tudatosság alapján. 
Fontos, hogy tudjátok, hogy veletek vagyunk. Fontos, hogy tudjátok, hogy 
mindent megteszünk az új rendszerekre való zökkenőmentes átállás érdekében. 
Menjetek mélyen a bizalomba. Bízzatok mélyen magatokban. A rugalmasság 
most szükséges számotokra – rugalmasság  a tettek és gondolataitok terén. És 
tartsátok nap mint nap szem elött, hogy nagyon sok lény – mind fizikai, mind 
fénylény – folyamatosan segít ebben az időben, és elkísér benneteket az 
utatokon. 
Tudatosítsátok magatokban, hogy a sötét földönkívüli lények megszállása több 
ezer éve tart. A holisztikus megújulás nem valósulhat meg néhány hónapon 
belül. Ne veszítsétek el a türelmeteket, nem vagytok egyedül hagyva. 
Kapcsolódjatok a belső lényetekhez. Ettől erősebbek lesztek. 
És lépjetek kapcsolatba más fényvivőkkel és fénymunkásokkal – például minden 
hétfőn 21:00  óra és 21:20 óra között közös meditációnkra. 
Ez mindannyiótokat megerősít. Megerősíti a rendszereiteket és megerősíti a 
Földanyát. 
2021 végén, tavaly valami csodálatos dolog történt, amiről tudnotok kell. Az 
isteni intelligencia aktiválta a földönkívüli békeszerető lélekrészeket azokban az 
emberekben, akik más bolygókról, más világokból vagy más galaxisokból 
érkeztek a Földre. 
Ha ezt hallod, te is azok közé tartozol. Ellenkező esetben nem vonzana ez az 
információ. 
A lélekrészek aktiválása felébreszti benned a fényes feladatod emlékét. 
Felébreszti benned a lelked fényét. Te is azok közé tartozol, akik minden 



rendszerükben meggyújtják a lélekfényt, és ezt a fényt továbbadják 
környezetüknek. Ez a fény vonz bennünket egymáshoz. Akkor könnyebben 
megtaláljátok egymást. Fényhálót hoztok létre, amely az egész bolygót átfogja, 
és megemeli az emberiség teljes energiájának rezgését. Fényenergiával emelödik 
ennek a bolygónak a rezgése, amit szülőbolygódról hoztál magaddal. 
Mindahányan fontosak vagytok. Mindahányan. Világítsátok át magatokat. 
Tudatosan adjátok fel negatív programjaitokat és engedjétek, hogy fényetek 
ragyogjon. Ez nem csak nektek segít, hanem az egész társadalomnak. 
Mindannyian kapcsolatban vagytok. Mindenki mindenkire hatással van. 
Válasszátok a felszabadulást és a gyógyulást. 
A felszabadulás és a gyógyulás mindannyiotokban kezdődik. 
 
Veletek vagyunk és elkísérünk. 
A plejádi társaid 


